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Abstract  

This report describes the development of an application in collaboration with 
Designingenjörerna AB. The company has worked for a long time with a 
community platform and they required an application where users can create their 
own unique profile representations, called Avatar Creator. An Avatar Creator is 
computer based application, which makes it possible to create a virtual character. 
The problem area behind this is that, large websites require a lot of administrative 
work when people upload profile pictures on different community pages. They 
can contain abusive material or pictures of other people rather than those who 
created the profile. 

The questions in this report are, how can an Avatar Creator help user to get a 
unique profile of himself? What are the advantages and disadvantages of an Avatar 
Creator? How to create a user-friendly application? 

To understand how an Avatar Creator works and get ideas to create an 
application, exiting Avatar Creators were reviewed on the Web. 

Collaborative work with Designingenjörerna AB was done to pin down the 
requirements for the Avatar creator application. The requirements were 
implemented to come up with an application with the features that allows users to 
create their unique Avatar profile, change looks etc. With this kind of application, 
the content that the users can choose is limited and controlled. On other hand, if 
users are allowed to change Avatar appearance too much, it can lead to disturbing 
images.   

The usability of the application was evaluated through survey which concluded 
that further work is needed to make the application user friendly. Users pointed 
out some functions were hard to understand and help-instructions were missing. 
Apart from these points, the application was considered good and held up to its 
purpose of creating a unique Avatar profile easily. 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Denna rapport beskriver framtagningen av en applikation i samarbete med 
Designingenjörerna AB. Företaget har under en längre tid arbetat med en 
Community plattform och till denna är de i behov av en applikation, där 
användare kan skapa sina egna unika profilrepresentationer. En sådan applikation 
benämns Avatarskapare. En Avatarskapare är en datorbaserad applikation som 
gör det möjligt att skapa sin egna virtuella karaktär. Problembakgrunden är att 
stora webbplatser kräver mycket administrativt arbete när användare laddar upp 
profilbilder på olika sidor och Community-sidor. De kan innehålla stötande 
material eller bilder på andra personer än på dem som skapat profilen.  

De frågeställningar som undersöks är, hur kan man genom en Avartarskapare få 
en unik profilbild av sig själv? Vad är fördelarna och nackdelarna med en 
Avatarskapare? Hur utformar man en användarvänlig applikation?  

För att ta reda på hur en Avatarskapare fungerar och hur man skapar en 
applikation undersöktes befintliga Avatarskapare på Internet.  

Genom gemensamma uppsatta krav och samarbete med Designingenjörerna blev 
resultatet en fungerande Avatarskapare där man kan skapa sin egna unika 
Avatarprofil. Genom de funktionella valmöjligheterna som applikationen erbjuder 
och utifrån de krav som fastsällts kan funktionerna besvara första frågeställningen. 
Funktionen att ladda upp en bild som mall bidrar väsentligt till att skapa en unik 
Avatar. En tärning liknade knapp ”Random” knappen bidrar till en unik Avatar då 
de olika delarna slumpas fram och formar en unik Avatar. Valmöjligheten att flytta 
ändra och rotera gör det möjligt att få unika delar.  

Med denna typ av applikation kan man begränsa och kontrollera materialet samt 
de valmöjligheter användaren tillåts. Men åt andra sidan tillåter man användarna 
förändra sina Avatarer väsentligt kan det leda till stötande bilder.  

Användarvänligheten hos applikationen utvärderades genom en 
enkätundersökning och sammanfattades att applikationen behöver utvecklas 
ytterligare för att göra applikationen mer användarvänlig. Användare indikerade att 
vissa funktioner ansågs svårhanterlig och användarinstruktioner saknades. Utöver 
dessa punkter upplevdes applikationen som bra och höll upp till sitt syfte för att 
enkelt skapa unika Avatar profiler. 

 

Nyckelord: Action Script 3.0, Användbarhet, Flashapplikation, Avatarskapare, 
Flash 
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1 Inledning  

Den här rapporten är skriven som ett examensarbete inom datateknik vid 
Tekniska högskolan i Jönköping. Examensarbetet har skrivits i samarbete med 
Designingenjörerna AB i Solna och rapporten beskriver utvecklingen av en 
flashapplikation* baserad på befintliga applikationer på webben. 

 

* En interaktiv applikation baserad på Adobe Flash 3.0 [11] 
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1.1 Problembakgrund 

Designingenjörerna AB är ett företag som tar fram fysiska och digitala produkter. 
Företaget jobbar med tekniker som Flash, NET, PHP, ASP. Företaget har under 
en längre tid arbetat med en Communityplattform och till denna är de i behov av 
en såkallad Avatarskapare, där man kan skapa en unik profil. Ordet ”Avatar” 
används som en representation av användarens profilbild.  

Problembakgrunden är att stora webbplatser kräver tillsyn när användare laddar 
upp sina profilbilder på olika sidor och Community. De kan innehålla stötande 
material eller bilder på andra personer än dem som skapat profilen. Företaget 
söker en lösning för att minska det administrativa jobbet till den webbplats de 
bygger. Applikationen skall i första hand användas som hjälpmedel för att skapa 
sin egna unika profilbild. 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar  

Syftet med rapporten är att utforma en Avatarskapare som uppfyller företagets 
efterfrågan. Målet är att skapa en applikation där användare kan skapa sina egna 
unika Avatarprofiler. Målet är även att studera för- och nackdelar med en 
Avatarskapare, samt hur skapar man en användarvänlig applikation i Flash? 

Frågeställningar: 

 Hur kan man genom en Avatarskapare få en unik profilbild av sig själv? 

 Vad är fördelarna och nackdelarna med en Avatarskapare?  

 Hur skapar man en användarvänlig applikation i Flash? 

1.3 Metod 

I detta kapitel ges en redogörelse hur informationen erhållits och vilka studier som 
analyserats för att svara på frågeställningarna.  

1.3.1 Fallstudier 

Fallstudie tillämpades för att bringa kunskap om befintliga Avatarskapare på 
webben, om förståelse hur de är uppbyggda samt analysera deras för- och 
nackdelar. Dessutom för inspiration och idéer till den efterfrågade 
Avatarskaparen. Ett flertal hemsidor bestående utav olika Avatarskapare besöktes 
varav tre stycken valdes ut för djupare studier. (se kapitel 3.2) 

1.3.2 Litteraturstudier 

I rapporten används studier omfattande spiralmetoden samt användning av 
kravspecifikation i utvecklingsfasen. 

Artiklar angående innebörden av ordet Avatar samt vad är en Avatarskapare. 

Böcker och artiklar används angående begreppet användbarhet enligt ISO 9241 
standarden. Med åtanke på vilka faktorer som gör en applikation användbar. 

Artiklar angående Flash, RIA och vilka användbarhetsprinciper som finns för att 
utveckla en bra applikation. 

Artiklar som stödjer skapandet och formulering av enkätundersökning. 
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1.4 Avgränsningar 

 

 Vid utvecklingen av applikationen kommer funktionalitet prioriteras 
framför design.  

 
Designen prioriterades mindre eftersom företaget i senare skede kan ändra 
designen av Avatarer efter behov, dessutom skulle en väl utformad design kräva 
väsentligt mer tid. 
 

 Implementering överlämnas till Design Ingenjörerna på brist av tid 
 
En implementering skulle inte besvara någon utav frågeställningarna och 
dessutom inget krav från företaget.
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1.5 Disposition 

Dispositionen av arbetet är uppbyggt följande: 

I kapitlet ”teoretisk bakgrund” förklaras de olika metoderna och vilken mjukvara 
som har använts.  

I kapitel ”Genomförande” beskrivs genomförandet samt vilka utvärderings 
metoder som används gentemot de krav och frågeställningar som fastställts.   

I kapitel ”Resultat och analys” redovisas den slutliga applikationen med skärm 
dumpar. Applikationens struktur tas upp, fördelar och nackdelar motiveras samt 
så stäms de uppsatta kraven av. Dessutom utvärderas resultaten från 
enkätundersökningen. 

I kapitel ”Slutsats” undersöks huruvida frågeställningarna har besvarats.  

I sista kapitlet ”diskussion” reflekteras projektet och förslag på framtida 
utvecklingsmöjligheter diskuteras. 



Teoretisk bakgrund 

11 

2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs begrepp som studerats samt historiken bakom de 

väsentliga områdena för rapporten. 

 

2.1 Avatarens historik 

Ordet ”Avatar” har sitt ursprung från den Hinduiska mytologin och är 
benämningen på tillfälliga kroppar, då gudar ockuperade människokroppar då de 
kom till jorden. Termen Avatara härstammar från Sanskrit vars innebörd betyder 
”uppenbarelse av gud” eller ”inkarnation”. Avatar användes första gången för att 
beskriva användarnas visuella förkroppsligande i cyberrymden. [4] 

 

2.2 Avataren som personlig representation  

Avatarer spelar en stor central roll i dagens virtuella miljöer, de definierar hur 
användaren kan agera och uttrycka sig. De består oftast av en visuell 
representation i form av en fotoliknande figur eller animation. Avatarer används 
inte bara i spelsammanhang som online-spel, t.ex. Second Life, World of 
Worldcraft. Utan finns även i vanliga onlineapplikationer, t.ex. mail program, 3D 
chatt rum, online Communitys och Web forum. [5] [6] 

En Avatar kan definieras som en inkaration av användaren. En ikon eller text kan 
också beskrivas som en Avatar. Designen spelar en stor roll när det gäller online-
tjänster eftersom Avataren kommer spegla användarens identitet och budskap. 
Utbudet av tillgängliga Avater i online-spel kan ha ett inflytande av beteendet i den 
virtuella spel miljön. Avatarens design kan signalera vilka typer av användare som 
är välkomna att använda en service. Utseendet av Avatarer kan tyckas inte spela 
någon större roll men kan få enorma konsekvenser för hur användarna uttrycker 
sig själva. Vissa typer av utseende i form av bilder och profiler kan upplevas som 
stötande och upprörande hos olika användare. [6] 

 

2.3 Spiralmetoden 

Färdigutvecklade system är oundvikligen i behov av uppdateringar och 
förändringar för att de ska förbli användbara. När en mjukvara kommer i bruk kan 
nya krav uppkomma eller uppdateringar av befintliga krav. Delar av programvaran 
kan behöva ändras för att korrigera fel som finns i drift, anpassa den till en ny 
plattform, förbättra dess prestanda eller andra icke-funktionella egenskaper. 
Mjukvaruutveckling slutar inte att existera när ett system levereras utan fortsätter 
förändras under hela systemets livstid. Majoriteten av förändringar är en följd av 
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nya krav och behov som uppstår efter föränderliga affärsbehov eller användarnas 
behov. 

Mjukvaruutvecklingen kan ses som en process i form av en spiral. (se figur 1). 

 

 

Figur 1 Spiralmodellen 

 

Spiralmodellen kan visualiseras som en process som passerar genom fyra faser 
bestående av: 

Planeringsfasen  

I denna fas fastställs mål, alternativ och begränsningar genom dokumentation. De 
mål och specifikationer som fastställs för att bestämma vilka metoder eller 
strategier som ska följas under projektets livsgång. [7]  

Riskanalysfasen 

Den viktigaste delen av spiralmodellen. Denna fas består av olika alternativ som 
kan bidra till exempelvis att utveckla ett kostnadseffektivt projekt. Denna fas har 
lagts till speciellt för att identifiera och lösa alla möjliga risker under projektets 
utveckling. Om riskerna indikerar någon form av osäkerhet i kraven kan 
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prototyper användas, för att fortsätta med tillgängliga data och ta reda på möjliga 
lösningar för att hantera potentiella förändringar i kraven. [7] 

Utvecklingsfasen 

I denna fas beskrivs utvecklingen för hur projektet genomförs. Resultatet av 
denna fas leds genom alla faser i ett iterativt tillvägagångssätt för att nå 
förbättringar. [7] 

Utvärderingsfasen 

I denna fas skickas den utvecklade produkten till kunden för att få synpunkter och 
förslag som kan hjälpa till att identifiera och lösa eventuella problem eller fel i 
programvaran. [7] 

 

2.4 Prototyper 

Syftet är att med hjälp av prototyper stimulera systemfunktioner för att visa 
funktioner och fördelar i system eller applikationer gentemot kunden eller 
beställaren. En prototyp brukar oftast inte innehålla allt, utan små delprototyper 
brukar utvecklas för varje enskild del. Vad som ska utelämnas och ingå kan vara 
det kluriga med prototyper. Oftast brukar icke funktionella krav, som storlek, 
felhantering, säkerhet etc. utelämnas. Prototyputvecklingen består generellt av fyra 
steg: 

 Fastsällande av prototypobjekten. 

 Valmöjligheter av funktioner som prototypen ska omfatta och vilka icke 
funktionella krav som ingår. 

 Utvecklingen av prototypen. 

 Utvärdera prototypsystemet.  
 

Att utveckla en prototyp i första fasen av mjukvaruprocessen leder till flera 
fördelar. Missförstånd mellan utvecklare och kund påträffas och kan åtgärdas i ett 
tidigt skede. Förvirrande och saknade användarkrav kan identifieras och 
förbättras. Kan användas för att demonstrera uppbyggnaden av system eller 
applikationer, visa de funktioner och fördelar systemet innehåller till kunden. Men 
till mestadels stå som grund för en kravspecifikation eller kvalitetsspecifikation av 
en produkt. [22] 
 

2.5 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen kan beskrivas som ett livaktigt dokument, vars syfte är att 
leda mot en produkt, system eller en tjänst som ska utvecklas. Kraven som samlas 
in och identifieras måste dokumenteras. De behöver inte vara bekräftade i första 
faserna utan kan förändras under projektets gång. Tanken är att 
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kravspecifikationen ska agera som ett underlag för utvecklingsaktiviteter. Den kan 
speglas som ett kontrakt mellan kund och leverantör, samt användas vid testning 
för att säkerställa eller granska huruvida informationssystemet uppfyller de 
uppsatta kraven. Kraven bör vara formulerade så att det är enkelt att avgöra om de 
uppfyller kraven. 

Kraven kan beskrivas och fungera på många olika sätt, de kan fungera som bas för 
en upphandling eller som ett kontrakt, och måste därför vara definierade i detalj. 
För att urskilja alla olika typer av krav har man namngett dem i from av 
systemkrav och användarkrav. [8][9] 

 

 Systemkrav 

Till mestadels framtagen för att verka som ett kontrakt mellan utvecklare 
och kund. Bestående av ett väl strukturerat dokument som beskriver de 
funktionella systemfunktionerna i detalj. [9] 

 Användarkrav 

Främst skrivna för kunden, i ett naturligt språk. Här beskrivs tjänsterna 
systemet skall erbjuda och begränsningar. [9]  

Systemkraven är i sin tur uppdelade i två olika typer av krav:  

 Funktionella krav 

Här beskrivs systemets olika tjänster, t.ex. hur systemet skall agera i olika 
situationer. [9] 

 Kvalitativa krav (icke-funktionella krav)  
 
Tar upp begräsningar av funktioner och tjänster som systemet ska erbjuda, 
t.ex. prestanda. [9] 
 

2.6 Användbarhet 

Enligt ISO 9241 - " Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar 
(VDTs)", förklaras användbarhet till vilken utsträckning en produkt/system eller 
applikation anses lidande hos olika användare. För att uppnå målet hos 
användbarhet och nå hög effektivitet samt nöjda användare måste flera områden 
uppnås. Användbarhet omfattar alla delar av ett system där människor interagerar, 
allt från användning, installation och underhåll. Nästan alla utvecklade system har 
någon komponent där det finns en interaktion mellan system och människa. Så 
när man utvecklar något system är det ytterst viktigt att tänka från slutanvändarens 
perspektiv, som i slutändan avgör hur väl programmet stödjer deras krav och 
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behov. Ett system med stor logik och algoritmer har inget värde om de slutliga 
användarna inte kan använda det på rätt sätt som det var menat. [15] 

Det är viktigt att inse att användbarhet inte är en enda endimensionell egenskap 
hos ett användargränssnitt. För att ett system skall betecknas som användbar, 
måste den uppfylla de normer som fastställts för olika användbarhets 
komponenter som nämns nedan: 

Learnability: System borde vara enkla och lätthanterliga, så att användare fort 
kan börja använda systemet. Användarna ska kunna lära sig olika funktioner och 
egenskaper med minimal ansträngning. Om en applikation verkligen är svår att 
lära sig, så finns det en stor chans att användare blir frustrerade med applikationen 
och inte kan använda programmet alls. [15] 

Efficiency: Effektivitet står för produktiviteten hos system när användaren lär sig 
att använda systemet. Ju effektivare systemen är desto mer nöjd kommer 
användarna att bli. [15] 

Memorability: Systemen borde vara enkla att minnas, så den vanliga användaren 
inte behöver lära sig systemet på nytt efter en längre period. [15] 

Errors: System borde utvecklas med optimal användning av felhantering och 
garantera användarna mer tillförlitlighet av systemet. Dessutom borde användarna 
förvänta sig att systemet kan återhämta sig väl i händelse av eventuella problem 
som kan uppstå. [15]  

Satisfaction: System borde vara trevliga att använda. Ett väl utformat system med 
ergonomiska faktorer som gör upplevelsen mera användarvänlig, vilket leder till 
nöjda användare. [15] 

 

2.6.1 Användbarhet i Flash 

När man utformar applikationer i Flash behöver man ta hänsyn till i stort sett alla 
allmänna användbarheters riktlinjer. Användarcentrerad design hjälper användare 
att genomföra sina operationer, ökar effektiviteten och bidrar till mindre frustation 
när de använder en webbplats eller applikation. [14] 

Loranger och Nilesen´s Usabilty of Flash Applications and Tools(2002) är den 
största och med utvärderade studien om Flash Usability. Flash representerar en 
teknologi som erbjuder användare Webbaserade applikationer, som är kraftfulla 
och omfattar mera användbara grafiska användargränssnitt. Den största punkten 
författare beskriver Flash är deras ”kortlivade applikationer” i kontrast med 
vanliga skrivbordsapplikationer, såsom t.ex. ordbehandlare.  
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Skillnaden är att dessa Webb baserade Flash applikationer kommer användaren 
sannolikt endast använda en gång, då program som ordbehandlare kommer 
troligen användas flera gånger. Därför är det extra viktigt att en ”kortlivad 
applikation” utformas med ett enkelt gränssnitt. Användarna måste enkelt förstå 
och kunna utföra sina operationer omedelbart när de använder gränssnittet. Hos 
vanliga skrivbordsapplikationer utvecklar användaren oftast en kompetens vid 
upprepad användning under en längre tid. Så dessa Flash applikationer har 
bokstavligen bara en chans att fånga användarens intresse. Detta har inget med 
funktionaliteten i Flash isig. Men kan spela stor roll och vara en nyckelfaktor för 
användbarheten. [26] 

2.6.2 Användbarhetsprinciper 

Jakob Nielsen har utvecklat de mest befintligt användbarhetsprinciperna kallade 
Usability Heuristics. Dessa principer används främst till att skapa och utvärdera 
applikationer och system. Användbarhetsprinciperna är utformade med avseende 
på interaktiv gränssnittsdesign och inte som fastställda riktlinjer för användbarhet. 
[24] 

 Visibility of system status: Låt alltid användarna veta vad som föregår 
genom att erbjuda snabb feedback. 

 Match between system and the real world: Tala användarens språk, 
baserat på målgruppen. 

 User control and freedom: Ofta väljer användare systemfunktioner av 
misstag och behöver en tydlig markering ”nödutgång” för att kunna återgå 
till föregående tillstånd. Ge stöd för ångra och göra om. 

 Consistency and standards: Försök att inte utarbeta texter, funktioner 
och situationer som kan ge ett felaktigt intryck, betydande samma sak.  

 Error prevention: Försök förhindra att fel uppkommer överhuvudtaget.  

 Recognition rather than recall: Se till att objekt, funktioner och 
information är synligt för användarna. 

 Flexibility and efficiency of use: Accelerera åtgärder för vana användare 
genom att erbjuda genvägar som osynliga för nybörjare i gränssnittet. 

 Aeshetic and minimalist design: Försök att undvika irrelevant 
information för användarna. 

 Help user recognize, diagnose, and recover from errors: Erbjud 
felmeddelande, genom ett enkelt språk tala om hur användarna ska gå till 
väga vid felaktiga val. 
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 Help and documentation: Användarna ska erbjudas information och 
hjälp som enkelt talar om lösningar på eventuella problem användaren 
stöter på. 

 

2.7 Rich Internet Applications 

En så kallad rik Internat applikation (RIA) är ett tillämpningsprogram som 
exekveras i en webbläsare innehållande flera dynamiska funktioner, ungefär som 
ett datorprogram som körs från datorns hårddisk. Ordet Rik står för det breda 
sortimentet av media som stödjer RIA t.ex. fonter, vektorer, grafiska bitmapp filer, 
animationer, ljud, och bild. [16][17] 

RIA är utformat för att kunna leverera samma egenskaper och funktioner som i 
praktiken förknippas med vanliga skrivbords applikationer. RIA delar generellt 
upp processen över Internet/nätverk, genom att placera det relaterade 
användargränssnittet och aktivitetsersättningen på klientsidan, datamanipulation 
och drift på applikationsserverns sida. En RIA applikation exekveras normal sett 
inuti en webbläsare och kräver ingen mjukvaruinstallation på klientsidan för att 
köras. Men med detta sagt kan det uppstå problem vilket kan leda till att RIA inte 
fungerar korrekt hos alla webbläsare då olika webbläsare har olika krav och 
principer. [16][17][18]  

Tillämpningen av RIA sker oftast genom en lokal exekverad klient, vanligen 
skriven i Flash eller JavaScript. Vilket bidrar till en större mångsidig 
tillämpningsspecifikt gränssnitt än vanliga webbtillämpningar som är baserat på 
vanlig HTML språk. Detta gör det effektivare och mera flexibelt att kommunicera 
med den server där data och programvaran finns. [17] 

RIA tillåter bäst funktionalitet av användargränssnittet, med den breda räckvidden 
och låga kostnader. Dessutom det bästa hos utvecklingen av webbapplikationer 
och det bästa av interaktiva multimedia kommunikation. [18] 

 

2.8  Metod för utvärdering av användbarhet 

2.8.1 Enkätundersökning  

Enkätundersökning forskning är en utav de mest viktigaste 
undersökningsområdena för mätning i tillämpad social forskning. Genom 
enkätundersökningar kan olika frågor ställas till den svarande för att samla 
information för utvärdering kring området som undersöks. En undersökning kan 
variera i praktiken, vanligen kategoriserade i två typer, frågeställningar och 
intervjuer. Allt från enkla enkätundersökningar till intensiva personliga intervjuer. 
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Enkätundersökningar är oftast gjorda i pappersfrom där den svarande med en 
penna som hjälpmedel svarar på enkla frågor eller markerar, bestående utav olika 
val utformade av forskaren. [19] 

 

2.9  Utvecklingsspråk  

2.9.1 Flash  

Flash skapades till begynnelsen av Macromedia under namnet Macromedia Flash 
men tillhör numera Adobe. Adobe Flash är ett verktyg för att utveckla Rich 
Internet Applications, animationer, hemsidor och öka det internaktiva samspelet 
mellan användare och program. Med hjälp av Flash kan man skapa 
plattformsoberoende applikationer som är kompatibla med de flesta webbläsare 
och operativsystem. Men för att en Flash applikationen ska fungera och köras i en 
webbläsare måste användaren ha Adobe Flash Player installerat på sin dator. 
Adobe Flash Player är ett kostnadsfritt program och kan laddas ner från Adobes 
hemsida. Enligt Adobe finns Flash player till 99 procent installerat på 
internetanslutna datorer. Adobe Flash player gör det möjligt att visa interaktivt 
material på webben. Flash player 10.1 är en utav de senare versionerna och har 
stöd för 3D-effekter vilket underlättar att skapa mer krävande gränssnitt med hjälp 
av inbyggda funktioner för 3D omvandling. Flash utvecklare har fått bättre 
kontroll över text och layout i applikationer. [10][12] 

2.9.2 ActionScript  

Flash och ActionScript har utvecklats tillsammans ända sedan dem släpptes år 
1996. Kombinationen av design och animation verktyg i programmet Flash CS5 
och dem avancerade interaktiva möjligheterna i ActionScript 3.0 erbjuder Adobe 
en av dem mest kraftfulla, mångsidiga och mest populära utvecklingsmiljöer. [10] 

Utav dem 3 första versionerna av Flash fanns det inte några programmerings 
verktyg tillgängliga och interaktivitet innebar att välja från enkla dra-och-släpp 
alternativ i programmets panel. Dessa åtgärder tillät navigering av tidslinjen i Flash 
och skapa länkar till webbadresser. [10] 

Flash 4 tillät inmatning av kod med hjälp av ett enkelt skript språk som informellt 
blev kallat ActionScript. När Flash 5 släpptes hade skript språket utvecklats och 
blivit ett officiellt skript språk. Sedan dess har funktionerna i ActionScript blivit 
rikare och erbjuder interaktiv kontroll av animation, text, ljud, video, data etc. År 
2003 introducerades ActionScript 2.0 som ansågs ett objektorienterat språk lik 
Java och C #. [10] 
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Programmerare blev allt mera intresserade av ActionScript som utvecklings 
verktyg. Men även om ActionScript 2.0 hade rivaliserande funktioner jämfört med 
andra programmeringsspråk, höll inte deras prestanda lika hög nivå. Detta 
berodde på att varje version av ActionScript byggde på grunden av föregående 
version. Flash Player var från början inte utvecklat för att skapa och stödja 
högpresterande program och spel, men trots detta började utvecklare använda 
den. Det blev tydligt att en ny version av ActionScript behövdes och att den 
versionens skulle vara skriven från grunden. [10] 

2.9.3 ActionScript 3.0 

Under 2006 introducerade Adobe ActionScript 3.0, som erbjöd en väsentligt ny 
funktionalitet samt en dramatisk ökning i prestanda. Flash CS3 var den första 
versionen av Flash med att införliva ActionScript 3.0. Senare i Flash CS4 kom 
extra funktionalitet till ActionScript 3.0, inklusive nya 3D-funktioner, nya 
kontroller för animering och skript klasser för att arbeta med Adobe AIR. Senaste 
nuvarande version Flash CS5 kom att fortsätta utvecklingen av ActionScript 3.0 
med en rad nya ActionScript funktioner för att arbeta med avancerande 
textfunktioner, förbättring av AIR-plattformen, och en mängd olika enheter och 
styrenheter, även multitouch och touch-screen enheter. [10][11] 

2.9.4 Fördelar med ActionScript 3.0 

ActionScript 3.0 erbjuder större skript möjligheter, detta möjliggör att på enklare 
sätt kunna skapa komplexa program med större dataserier och objektorienterade 
återanvändbara kodbaser. Avsevärda prestanda förbättringar genom den nya 
virtuella motorn AVM2(ActionScript Virtual Machine2). Kod kan köras upp till tio 
gånger snabbare än äldre ActionScript- kod. Största skillnaden är att ActionScript 
3.0 bygger på den annan kodbas än föregående versioner. Detta har gjort 
ActionScript 3.0 mera robust och erbjuder större dynamiska funktioner. [23] 

2.9.5 Actioncript 3.0 Språköversikt  

Kapabla programmerare som programmerar objektorienterad programmering i 
Java eller C++ ser oftast objekt som moduler som omfattar två sorters 
medlemmar: data som lagrats i medlemsvariabler eller egenskaper, och beteende 
som kan nås via metoder. ActionScript 3.0 definierar objekt ungefär detsamma, 
objekten är samlingar av egenskaper. Dessa egenskaper är s.k. behållare som 
innehåller data, funktioner eller andra objekt. Bifogar man en funktion till ett 
objekt på detta sätt kallas den en metod. 

I ActionScript 3.0 definierar man objekttyper med ActionScript 3.0 klasser på 
liknande sätt som man definierar klasser i Java eller C++. Den huvudsakliga 
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skillnaden av objekt när man beskriver ActionScript-objektmodellen är termen 
egenskaper som betyder klassmedlemsvariabler i motsats till metoder.  

An annan skillnad mellan klasserna i ActionScript och i Java eller C++ är att 
klasser inte är enbart abstrakta enheter. ActionScript klasser representeras av 
klassobjekt som lagrar klassens egenskaper och metoder. Detta möjliggör att helt 
ny teknik utöver Java och C++ går att använda hos programmerare, t.ex. att ta 
med programsatser eller körbar kod på den översta nivån i en klass eller i ett 
paket. [25] 

En ytterligare skillnad ifrån Java eller C++ är att ActionScript 3.0 har en klass som 
kallas prototyp-objekt.  Dessa kunde kopplas ihop till prototypkedjor kollektivt 
som grund för hela klassarvshierarkin. I ActionScript 3.0 bryter dessa mot 
klassarvshierarkin, prototypobjekten kan vara användbara som ett alternativ till 
statiska egenskaper och metoder, man kan dela ut en egenskap och dess värde till 
alla förekomster av en klass. [25]
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur genomförandet har utförts och vilken metod som 
använts. 

Processen för att utveckla applikationen kom att ske med kontinuerlig 
handledning av Designingenjörerna AB. Under arbetets gång gavs fria händer för 
applikationen med undantag för vissa krav på applikationen och att de i efterhand 
fritt får utnyttja och modifiera kod som tagits fram.  

 

3.1 Litteraturstudie 

 

En viktig del i arbetet är att förstå vilka faktorer som påverkar det interaktiva 
samspelet mellan användaren och applikationen. Huruvida användaren kan förstå 
Avatarskaparens användargränssnitt. 
 
Genom studier av Jakob Nielsen användbarhetsprinciper(se kapitel 2.6.2)och 
användbarhet(se kapitel 2.6)har en enkätundersökning(se bilaga 2)framtagits för att 
utvärdera applikationens användarvänlighet. 
 
Hur enkätundersökningen tagits fram beskrivs mera förtydligande i kapitel 3.9.1. 
 
En kravspecifikation utformades utefter uppdragsgivarens samtycke och mål. 
Kravspecifikationen består generellt av icke- och funktionella krav. De uppsatta 
kraven kom att stämmas av i resultatet om kraven uppnåtts. (se kapitel 4.3) 
(Kravspecifikation se bilaga 1) 
 
Hur kravspecifikationen tagits fram beskrivs mera förtydligande i kapitel 3.7.1. 
 
Spiralmetoden är en utvecklings modell som valts som metod för att utveckla 
Avatarskaparen. (se kapitel 2.3)Denna metod passar denna typ utav utveckling bäst 
då små inkrementella förändringar ofta uppstår. I detta fall då som utvecklare ofta 
får gå tillbaka i utvecklingen och göra förändringar i programkoden. Även 
kontakten med Designingenjörerna sker genom ett iterativt samspel i behov om 
hjälp eller stöd.  
 

3.2 Fallstudie 

För att samla förståelse från befintliga applikationer valdes slumpmässigt ett antal 
Avatarskapare från Internet. Vidare analyserades dess strukturering, funktioner 
samt övrig nödvändig information.  

Fördelar och nackdelar togs fram för varje applikation. Vilket kommer finnas i 
åtanke och vägas in i uppbyggnaden av Avatarskaparen. 
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3.2.1 South Park 

Online 2D-Avatarskapare 

http://www.sp-studio.de 

Southparkstudio är en onlineapplikation där man kan skapa tecknade South park 
figurer inspirerade från tv-serien South Park.[1] 

Applikationen erbjuder ett flertal valmöjligheter för att skapa sin Avatar samt val 
av bakgrund och accessoarer. 

 

Figur 2: Southpark 

Fördelar: 
 

 Gränssnittet är lätthanterligt.  

 Går snabbt att skapa sina Avatarer. 

 Man behöver inte sitta och navigera valda delar på sin Avatar.  
 
Nackdelar: 
     

 Erbjuder ett relativt begränsat urval.   

 Ingen möjlighet att ändra färgen på klädesplagg. 

 Man kan inte justera valda delar på sin Avatar.  

 Finns ingen slumpgenerator som slumpar fram Avatarer 
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3.2.2 Simpsons 

Online 2D-Avatarskapare 
http://www.simpsonsmovie.com 

 

En online applikation från simpsonsmovies egna hemsida. De följer såkallad 
klippboks/klippdocka principen för att skapa Avatarer. Man kan välja mellan 4 

olika figurer från simpsons. [2] 

 

Figur 3: Simpsons 

Fördelar: 
 

 Gränssnittet är lätthanterligt. 

 Går snabbt att skapa sina Avatarer. 

 Man behöver inte navigera valda delar på sin Avatar.  

Nackdelar:       

 Begränsade valmöjligheter. 

 Man kan inte navigera valda delar på sin Avatar.  

 Går inte att ändra typ av klädesplagg. 

 Finns ingen slumpgenerator som slumpar fram Avatarer 
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3.2.3 MyWebFace 

Online 2D-Avatarskapare 

http://home.mywebface.com 

Mywebface är en väl utvecklad online applikation designad för att skapa olika 
typer av Avatarer. Denna applikation erbjuder ett brett sortiment av 
valmöjligheter, t.ex. humör, ålder, färg osv. [3]  

 

Figur 4 MyWebPage 

Fördelar: 

 Gränssnittet är lätthanterligt. 

 Möjlighet att anpassa valda delar. 

 Möjlighet att ändra färg. 

 Möjlighet att ändra ålder på sin Avatar. 

 Ladda upp en bild som mall. 

Nackdelar:  

 Finns ingen radera knapp för valda objekt. 

 Finns ingen slumpgenerator som slumpar fram Avatarer. 
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3.3 Applikationens prioritet 

Användbarhet studerades och ur studierna (Användbarhet kap. 2.6) tillämpades fem 
variabler för att utforma och granska applikationen: funktionalitet, enkelhet, 
användarvänlighet, valmöjlighet och design. Dessa variabler speglar de olika 
områdena hos vad som innebär användbarhet samt de tumregler Jakob Nielsen 
konstaterar som användarvänlighet.  

Efter att ha provat olika Avatarskapare prioriterades variablerna från ett till fem 
baserat på vad ansens viktigast för den kommande Avatarskaparen.  

Funktionalitet beskriver hur väl applikationen fungerar programmässigt. Enkelhet 
är ett måste då Avatarskaparen endast är ett komplement till en Community. 
Användarvänligheten beskriver hur enkelt det är att använda applikationen. 
Valmöjligheter beskriver hur mycket förändringar kan göras i Avatarskaparen. 
Design beskriver användargränssnittet. 

 Funktionalitet får högsta prioritet då applikationens funktioner måste 
fungera felfritt för att göra det möjligt att skapa sin Avatar. 

 Enkelhet får andra prioritet då användaren på ett smidigt sätt ska kunna 
skapa sin Avatar. 

 Användarvänlighet får tredje prioritet då användargränssnittet ska passa 
den målgrupp (se kapitel 3.4) som kommer använda applikationen. 
Applikationens användarvänlighet kan komma att förbättras vid behov 
efter testning 

 Valmöjligheter får fjärde prioritet då funktionerna som gör det möjligt att 
kunna förändra sin Avatars utseende varierar beroende på ändamålet med 
applikationen.  

 Design får lägsta prioritet eftersom designen är minst väsentligt i detta 
arbete  
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Följande tabell visar prioriteringen av Avatarskaparen baserat på dem valda 
variablerna. 
 

Tabell med prioritet fördelning 1-5 

Variabel: Avatarskaparen 

Funktionalitet 1 

Enkelhet 2 

Användarvänlighet 3 

Valmöjligheter 4 

Design 5 

Tabell 1 Prioritet fördelning 1-5 

3.3.1 Brainstorming 

Ett flertal idéer uppstod genom att undersöka olika befintliga Avatarskapare på 
webben. Främsta syftet var att samla inspiration och använda nödvändiga 
funktioner för att utveckla en applikation som möjliggör skapandet av helt unika 
Avatar profiler.  
 
Utformningen av applikationens användbarhet baseras på de tidigare valda 
variablerna. 
 

 Funktionalitet 
 

 Enkelhet 
 

 Användarvänlighet 
 

 Valmöjligheter 
 

 Design 
 

3.3.1.1 Funktionalitet 

 
Applikationen ska fungera felfritt gentemot de uppsatta kraven. En fel fri 
applikation är nära intill ett måste för att göra användaren nöjd.  
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3.3.1.2 Enkelhet 

 
Användaren ska snabbt och enkelt kunna skapa sin Avatar genom enkla val av 
funktioner. 
 

3.3.1.3 Användarvänlighet 

 
Det ska vara tydligt och enkelt att hitta olika funktioner och valmöjligheter.  
 

3.3.1.4 Valmöjligheter 

 
Användaren ska ges olika möjligheter till att ändra former på Avtarens olika delar 
för att bistå användarens egna preferenser. Genom musdrag, ikoner eller sliders 
som funktioner för att ändra form, storlek, etc. Genom dessa funktioner kan man 
ändra olika typer som ögon, näsa, mun, ansikte. 
En sådan Avatarskapare kan vara möjlig med hjälp av en personlig profilbild som 
laddas upp för användning som mall, för att kunna efterlikna sig själv eller den 
bild som valts laddats upp. Det leder även till möjligheten att ändra olika former 
till unika delar för användaren. Genom musdrag, ikoner eller sliders som 
funktioner för att ändra form, storlek, hos olika typer som ögon, näsa, mun och 
ansikte. 
Möjligheten att ändra opacitet hos vald ansiktsdel vore en bra funktion. Det gör 
att man enkelt kan tona in eller tona ut vald ansiktsdel, för att kunna efterlikna den 
bild man valt att ladda upp.  
 

3.3.1.5 Design 

 
Utseendet av Avataren ansiktsdelar ska ha svarta linjer för enkelhetens skulle samt 
bidra till en mer stilren Avatar, vilket var ett av önskemålen från Designingenjören 
AB. Denna design kan i ett senare skede vidareutvecklas efter behov. 
 

3.4 Målgruppsbeskrivning 

Målgruppen som kommer att använda Avatarskaparen är ännu inte riktigt fastställt 
utav Designingenjörerna då man fortfarande håller på att utforma sitt Community. 
Men hypotetiskt sett kommer åldrarna mellan användarna variera från 16 - 40 år. 
Detta är dock inget större behov under utvecklingen av Avatarskaparen, då fria 
händer getts med avseende på att utveckla en enkel och lätthanterlig 
Avatarskapare. 
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3.5 Utvecklingsmiljö 

Programmet som användes vid utvecklingen av applikationen var Adobe Flash 
CS3 Professional. I Adode Illustrator CS3 utformades designen som kom att ligga 
till grund för Avatarens olika ansiktsdelar.  

3.5.1 Programmeringsspråk 

Programmerings språk som användes var ActionScript 3.0 då 3.0 innehöll dem 
funktioner som var ett måste för denna applikation som dessutom har stöd för 
flashplayer 10 som är idag kompitabel med dem flesta webbläsare. Dessutom kom 
XML att användas för själva sparandet av Avataren. Flash har inbyggd XML 
underlättade arbetet.[11] 

 

3.6 Prototyputformning 

Framtagningen av applikationen är baserad på de befintliga Avatarskaparna samt 
den egna brainstormingen.  De för- och nackdelar som har studerats har vägts in i 
prototyputformningen och diskuterats med Designingenjörerna AB. 
Utvärderingen stod som grund för att skissa fram ett koncept utifrån de punkter 
som motiverats och analyserats. 

Utvecklingsgången delades upp i såkallade alfa versioner, där varje alfa version 
innehåller olika funktioner. Denna metod skulle bidra till delmål enligt 
spiralmetoden.  

3.6.1 Alfa1 

I Alfa 1 ska användaren kunna välja mellan olika ansiktsdelar bestående av 
huvudform, ögon, mun, näsa, öron, hår och skägg. När användaren sedan klickar 
på något av valen ska ett flertal val ges i from av ett bibliotek där användaren kan 
välja ansiktsdel. Valet visas på Avataren. Användaren ska kunna urskilja valen av 
man och kvinna. Funktion för att navigera mellan olika sidorna i biblioteken av 
urval ska finnas. Det ska visas med siffror vilken sida användaren befinner sig på i 
biblioteket exempelvis 1. 2.3.4. 5. (se figur 5) 
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Figur 5: Alfa1 
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3.6.2 Alfa2 

I Alfa 2 ska användaren kunna redigera valen av objekt. Möjlighet att ändra 
vertikalt, horisontellt, storlek samt kunna rotera objekten. I biblioteket går det att 
ändra färg på valt objekt med hjälp av en färguppsättning. Det ska gå att radera 
valt objekt från Avataren. Möjligheten att radera alla valda objekt. (se figur 6) 

 

 

Figur 6: Alfa 2 

3.6.3 Alfa3 

I Alfa 3 ska användaren ges möjligheten att spara sin konfiguration. Dessutom ska 
användaren kunna ladda upp en valfri profilbild utav sig själv eller någon annan. 
Idén med detta är att användaren ska kunna använda denna bild som mall för att 
efterlikna bilden man laddat upp. Användaren ska kunna zooma in och ut bilden, 
samt ha möjligheten att ändra bildens opacitet så att det enklare går att efterlikna 
porträttet med dem valda objekten från Avatarskaparen. (se figur 7) 
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Figur 7: Alfa 3 

 

3.7 Återkoppling med Designingenjörerna  

Efter samtal med designingenjörerna ansågs följande funktioner nödvändiga: en 
tärning som slumpar fram olika Avatarer, en knapp som återställer Avataren till 
det ursprungliga stadiet, kunna skilja mellan kvinnliga och manliga former, kunna 
spara sin konfiguration och dessutom kunna ladda upp den senare för ytterligare 
förändring. Funktionen att ändra färg på dem olika ansiktsdelarna ansågs vara 
onödig då företaget efterfrågar en mera skiss liknande Avatar. 

Efter en konversation med företaget kunde dem slutliga funktionerna konstateras i 
en kravspecifikation.  

3.7.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation utformades i samarbete utefter uppdragsgivarens samtycke 
och mål. För att underlätta arbetet, samt ge klara konkreta direktiv. 

Kontakten med Designingenjörerna AB skedde genom telefon och mejl. 
Designingenjörerna hade en tydlig bild över önskade funktioner och hur 
användargränssnittet skulle se ut, kravspecifikationen fastställdes och 
överlämnades. 

Kravspecifikationen kom att bestå av funktionella krav och icke-funktionella samt 
användbarhet krav. De uppsatta kraven kom sedan stämmas i resultatet om kraven 
uppnåtts med företaget. (se kapitel 4.3) (Kravspecifikation se bilaga 1) 
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3.8 Slutlig Prototyp 

Efter återkoppling med företaget framtogs den slutliga designen för hur 
Avatarskaparen kommer att se ut. Företaget hade dock mest inflytande på själva 
användargränssnittet då applikationen kommer att implementeras på företagets 
Community. (se figur 8). 

 

Figur 8 Användargränssnitt 

Avataren befinner sig på vänstra sidan och biblioteket bestående dem olika delarna 
på den högra. Nedtill på ett systematiskt sätt finns alla funktioner. 

3.9 Utvärderingsmetod 

För att göra applikationen framgångsrik och få många användare är det 
nödvändigt att testa den utvecklade Avatarskaparen.  

Oavsett vilken metod för testning av användbarheten har två faktorer, validitet 
och reliabilitet präglat applikationen. 

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. I detta fall vill man 
bekräfta intentionerna med applikationen. Under utvecklingen av 
enkätundersökningen var det viktigt att både frågorna och användarnas svar 
reflekterade tillbaka på användbarhet och inget annat. 

Reliabilitet handlar om pålitligheten, eftersom enbart tjugoen användare svarade 
på frågorna i enkätundersökningen, påverkar detta reliabiliteten. Men trots detta 
bidrog enkäten med värdefull information.  

För att kunna testa användarvänligheten valdes en enkel metod som 
enkätundersökning. 
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3.9.1 Enkätundersökning  

Utvärderingen av Avatarskaparen skedde med hjälp av enkätundesökning som 
metod. Detta genom ett formulär som utformades efter studerat Nielsens 
framtagna användbarhetsprinciper. De frågor som utformades baserades på 
användbarhet då syftet med enkäten var att besvara en utav frågeställningarna, hur 
man utformar en användarvänlig applikation i Flash? 

Validitet i en undersökning är något som är tvunget att uppnå, för nå detta 
besvarades enkäten av ett tjugotal personer. Användargruppen består av till 
mestadels ungdomar i 20 till 30 års ålder vilket även passar in i 
målgruppsbeskrivningen. (se kapitel 3.4 Målgruppsbeskrivning). 

Enkäten distribuerades via webben för att användarna ska kunna testa 
applikationen och enkelt kunna besvara frågorna efter att testat Avatarskaparen. 

Frågorna ställdes på engelska dels för att den information som ges utav vissa 
funktioner i applikationen är på engelska, men dessutom för att få svar från såväl 
icke talande svenskar som studerar på ett internationellt stadium. 
Användargruppen omfattar internationella studenter såväl som svenska användare. 

Följande frågor skapades genom tillämpning av studier från användbarhet(se kapitel 

2.6 Användbarhet) och Jakob Nielsens användbarhetsprinciper(se kapitel 2.6.2 

Användbarhetsprinciper) med fokus på hur pass användarvänlig Avatarskaparen 
upplevs vara. Frågorna försöker spegla Avatarskaparens olika funktioner och hur 
pass pedagogisk användargränssnittet är strukturerat samt vilka hjälpfunktioner 
som användarna ges. 

1. Was the application easy to understand and use? 

Var Avatarskaparen lätt att förstå och använda? 

2. Did the application fulfill the users need and features needed to complete 
the Avatar? 

Uppfyllde Avatarskaparen användarens behov och funktioner som var 
nödvändiga för att skapa en Avatar? 

3. Are the contents easy to understand/meaningful and follow? 

Är innehållet lätt att förstå/meningsfullt och lätt att följa? 

4. Were the tools grouped together according to functionality? 

Var verktygen grupperade rätt tillsammans enligt funktionalitet? 

5. Was the application quick enough to make an Avatar? 

Var applikationen tillräckligt snabb för att göra en Avatar? 
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6. Does it indicate what were clickable? 

Visades/ markerades vad som var klickbart? 

7. Were objects that were selected highlighted? 

Belystes objekten som valdes? 

8. Was it easy to change the position and shape of the different objects of the 
Avatar? 

Var det lätt att ändra positionen och formen av de olika objekten på 
Avataren? 

9. Were the icons that were used for choosing face part or navigation simple 
to understand? 

Var ikonerna som använts för att välja ansiktsdel eller navigation enkel att 
förstå? 

10. Did you felt that instructions for using application were missing? 

Kände du att instruktioner för användning av Avatarskaparen saknades? 

11. Did you find any function that was incomplete or missing? 

Hittade du någon funktion som var ofullständig eller saknades? 

12. Further Suggestions or comment? 

Ytterligare förslag eller kommentarer? 

Enkätundersökningen kom därefter att analyseras och sammanfatta svaren. (se 
kapitel 5.5) 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och motiveras resultaten gällande syftet, målet och 
frågeställningarna med rapporten. Resultaten från den slutliga applikationen 
kommer att redovisas i form av skärmdumpar, en redogörelse av applikationens 
struktur, stämma av de kraven i kravspecifikationen och analysera resultaten från 
enkätundersökningen huruvida användarvänlig applikationen upplevdes.  

4.1 Slutliga Applikationen 

Arbetsfönstret visar den slutliga Avatarskaparens användargränssnitt för kvinna. 
De slutliga funktionerna och den design som formar den kvinnliga Avataren.  

 

Figur 9 Arbetsfönstret för kvinna
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Arbetsfönstret visar den slutliga Avatarskaparens användargränssnitt för man. De 
slutliga funktionerna och den design som formar den manliga Avataren. 

 

Figur 10 Arbetsfönstret för man 

Arbetsfönstret visar funktionen ladda upp en bild som mall. Den illustrerar hur 
bilden kan användas för att efterlikna en profilbild vilket leder till en unik Avatar. 

 

Figur 11 Arbetsfönstret visar ladda upp bild 
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Arbetsfönstret visar menyn för spara eller ladda upp den skapade Avataren. 
Användaren ges fyra olika typer av valmöjligheter. Användaren kan spara 
Avataren endast som en blid. Användaren kan dessutom spara eller ladda upp 
Avataren som xml- fil för att vid en senare tidpunkt fortsätta skapa en redan 
påbörjad Avatar. 

 

Figur 12 Arbetsfönstret visar menyn för Spara/Ladda upp  
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4.2 Applikationens struktur 

 

Figur 13 Applikationens struktur 

Library presenterar de olika delarna av utseende och den styrs av knapparna Select 
gender, next group och previous group. Movie-clipet Avatar innehåller alla delar 
av ansiktsobjekten och styrs med hjälp av Library och Toolbox.   

Toolbox innehåller de olika verktygen random button, Move buttons, scale slider 
och reset button som gör det möjligt att justera utseendet på Avataren. 

Image ligger vid sidan av och är inte kopplat till dem andra delarna, då detta 
movie-clip endast används för att ladda upp en bild för att användas som mall. 

Save/load är inte kopplad till Avataren via selectedpart för att hämta delarna utan 
är kopplad direkt till Avataren.  

De olika ansiktsdelarna är enskilda movie-clip inlagda i movie-clipet Avatar. Det är 
just dessa som selectedpart pekar på. Change selectedpart är en knapp som ändrar 
biblioteket som ändrar typ av del som ska ändras och den ändrar selectedpart till 
att peka på den delen som ska modifieras. 
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4.3 Avstämning mot krav, mål och frågeställning 

Avstämning emot de krav, mål och delar av frågeställningarna som utformats:  

När Avatarskaparen utvecklats och funktionerna som fastställts testades de olika 
kraven gentemot kravspecifikationen. Efter programmerat de funktionella kraven 
och applicerat de icke-funktionella samt användbarhetskraven kom 
Designingenjörerna AB att testa applikationen. De testade dem olika kraven för 
att kunna konstatera applikationen som färdig. Dessutom kom användarnas 
synpunkter från enkätundersökningen noteras under status. Det är i sin tur 
anslutet till de olika kraven för att indikera vad som behöver förbättras. 
Applikationen kunde konstateras som funktionellt färdig och levde upp till dem 
krav som fastställts, men då användarna från enkätundersökningen påpekade att 
vissa icke-funktionella krav samt användbarhetskrav behövdes förbättras.  

4.3.1 Funktionella krav  

F_SYS 

kravnr 

Krav Prio 

H=Hög 

Klart Status 

1 Användaren skall kunna välja huvudform, 

ögon, mun, näsa, öron, hår och skägg.  

H    

2 Användaren skall kunna avgränsa till manliga 
eller kvinnliga former av ansiktsobjekt. 

H    

3 Användaren skall kunna välja bland ett antal 
olika urval av ansiktsobjekt  

H    

4 Användaren skall kunna använda sig av 
sidbläddring i de olika urvalen av ansiktsobjekt 

H    

5 Användaren skall kunna radera valda objekt H    

6 Användaren skall kunna ändra positionering 
av objekt.  

H    

7 Användaren skall kunna spara konfigurationen 
som en XML- fil. 

H    

8 Användaren skall kunna ladda upp en sparad 
XML fil av senaste konfigurationen. 

H    

9 Användaren skall kunna ladda upp en 
bakgrundsbild 

H    

10 Användaren skall kunna zooma in samt ut den 
uppladdade bilden 

H    

11 Användaren skall kunna ändra opaciteten av 
uppladdade bilden. 

H    

12 Användaren skall kunna endast gå att spara 
konfigurationen, inte bakgrundsbilden man 
har laddat upp. 

H    

13 Användaren skall kunna slumpa fram olika H    
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Avatarer 

14 Användaren skall kunna återställa ändrad 
storlek av objekt till dess original storlek 

H    

15 Användaren skall kunna göra objekten 
osynliga 

L    

16 Muskpekare som hålls över funktioner skall ha 
en klar markering 

L    

17 Användaren skall kunna se vilket objekt som 
valts med en tydlig markering 

H    

9 Användaren skall kunna ladda upp en 
bakgrundsbild 

H    

 

Tabell 2 Funktionella krav 

4.3.2 Ickefunktionella krav 

Icke 

F_SYS 

kravnr 

Krav Prio Klart Status 

1 Användarna skall enkelt kunna använda 
applikationen  

H    

2 Funktioner skall relateras i relation till 
varandra 

H   Funktioner 
ångsågs icke 
relaterade av 
testare  

Tabell 3 Icke-funktionella krav 

4.3.3 Användbarhet 

A_SYS 

kravnr 

Krav Prio Klart Status 

1 Språk i gränssnittet skall vara engelska. H    

2 Användarfel skall genom pedagogiska val 
undvikas. 

H   Användare 
upplevde valen 
icke pedagogiska 

3 Hjälptexter skall finnas för användarna H   Hjälptexter 
saknades i viss 
mån för 
användarna 

Tabell 4 Användbarhet 
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4.4 Fördelar och nackdelar med en Avatarskapare 

Baserat på enkätundersökningen och litteraturstudier.  

Fördelar: 

 Hindrar användaren att ladda upp stötande material. 

Motivering: Tack vare ett strikt utbud av valmöjligheter för användare att 
skapa profilpresentationer, minskas risken för fri möjlighet att ladda upp 
stötande material.   

 En enhetlig design på alla Avatarer. 

Motivering: Fria händer gav för att utforma karaktärsdrag på 
Avataregenskaper inom likartade utseende och former.  

 Designen av Avatarerna går att kontrollera. 

Motivering: Utformningen av design kan kontrolleras och skapas utefter 
givna behov och restriktioner. 

 Begränsar urval av valmöjligheter. 

Motivering: Användaren kan snabbt skapa sina Avatar, då processen från 
start till slut är effektiv tack vare få interaktionsprocesser. 

Nackdelar: 

 Designen och de givna valmöjligheterna kan ge upphov till att skapa 
stötande symboler. 

Motivering: Desto fler funktioner som tillåter användarna att förändra sina 
Avatarer kan leda till att symboler och figurer kan formas till att upplevas 
som stötande. 

 Kan vara svårt att hitta de delar användaren önskar i ett brett utbud av 
valmöjligheter. 

Motivering: Ett stort utbud av funktioner och karaktärsdrag kan påfresta 
användaren, och upplevas som tidskrävande i mån att hitta rätt val för att 
tillfredsställa behoven. 

 Begränsning av urval kan leda till missnöje hos användarna. 

Motivering: I syfte att utveckla en applikation med få interaktionsprocessen, 
kan leda till att valmöjligheterna som ges inte känns tillräckliga för att ge 
användaren en nöjd Avatarprofil. 
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4.5 Unikprofilbild 

Utav de slutliga funktionerna hos Avatarskaparen står följande funktioner som 
motivering till att besvara första frågeställningen, hur kan man genom en 
Avatarskapare få en unik profilbild av sig själv?  

 Flytta/Rotera delar av Avataren 

 

Motivering: Genom att låta användarna flytta och rotera valda objekt bidrar 
denna funktion till en unik formgivning av Avatarens utseende. 

 Random knappen 

 

 

Motivering: Radom knappen bidrar väsentligt till att skapa en unik Avatar då 
knappen slumpmässigt slumpar fram olika delar av ansiktsdelar ur biblioteket. 

 Ladda upp en bild som mall 

 

 

Motivering: Funktionen ladda uppe en bild som mall medverkar till att användarna 
kan efterlikna olika typer av vanliga profilbilder och på så sätt få unika Avatarer 
Funktionerna flytta och rotera objekt, ändra skala stödjer denna funktion. 
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 Ändra skala 

 

Motivering: Funktionen ändra skala, skalar objekten till önskad storlek och därmed 
kan de delarna bli unika. 

 

4.6 Enkätundersökning 

Resultaten från enkätundersökningen analyseras och sammanställts av de 
kommentarer och förslag på förbättringsmöjligheter. 

Frågorna baseras på Jakob Nielsens användbarhetsprinciper [14] som gav följande 
resultat: 

1. Was the application easy to understand and use? 

Var Avatarskaparen lätt att förstå och använda? 

 

Figur 14 Enkätresultat 1 

De flesta håller med om att Avatarskaparen var lätt att förstå och använda. 

2.  Did you find any function that was incomplete or missing? 

Hittade du någon funktion som var ofullständig eller saknades? 
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Figur 15 Enkätresultat 2 

 

Resultatet visade att nästan alla höll med om att det fanns funktioner som var 
ofullständiga eller saknades. 

3.  Did you felt that instructions for using application were missing? 

Kände du att instruktioner för användning av Avatarskaparen saknades? 

 

 

Figur 16 Enkätresultat 3 

Resultat visade klart och tydligt att alla testare som använde Avatarskaparen 
instämde att instruktioner för användningen av applikationen saknades. 

4. Where the icons that were used for choosing face part or navigation 
simple to understand? 

Var ikonerna som använts för att välja ansiktsdel eller navigation enkel att 
förstå? 
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Figur 17 Enkätresultat 4 

Resultatet visar en tydlig siffra då strax mer än hälften av testare instämmer att 
ikonerna som använts för välja ansiktsdel eller navigationsdel var enkla att förstå.  

5.  Was it easy to change the position and shape of the different objects of 
the Avatar? 

Var det lätt att ändra positionen och formen av de olika objekten på Avatar? 

 

Figur 18 Enkätresultat 5 

Statistiken visar tydligt att majoriteten av användare höll med om att det gick 
snabbt att ändra positionen och formen på de valda objekten. 

6. Were the objects that were selected highlighted? 

Belystes objekten som valdes? 
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Figur 19 Enkätresultat 6 

 

Statistiken visar att majoriteten av testare instämmer om att objekten som valdes 
blev belysta tydligt och klart för användaren.  
 

7. Does it indicate what were clickable? 

Visades/ markerades vad som var klickbart? 

 

Figur 20 Enkätresultat 7 

Statistiken visar tydligt att majoriteten starkt höll med om att applikationen klart 
visade/indikerade vad som var klickbart. 

8. Was the application quick enough to make an Avatar? 

Var applikationen tillräckligt snabb för att göra en Avatar? 
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Figur 21 Enkätresultat 8 

Statistiken visar tydligt att den större majoriteten av testarena nästan hitintills alla 
stark höll med om att applikationen möjliggör för användaren att snabb kunna 
skapa en Avatar. 

9. Are the contents easy to understand/meaningful and follow? 

Är innehållet lätt att förstå/meningsfullt och lätt att följa? 

 

 

Figur 22 Enkätresultat 9 

Statistiken visar att ungefär hälften av testare håller med om att det var enkelt och 
förståligt att följa innehållet i Avatarskaparen, där vissa upplevde motsatsen vilket 
indikerar hypotetiskt på vilken kunskap användaren innesitter utav applikationer 
och andra Avatarskapare.  

10. Were the tools grouped together according to functionality? 

Var verktygen grupperade rätt tillsammans enligt funktionalitet? 
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Figur 23 Enkätresultat 10 

Största siffran visar att testarna stark höll med om att verktygen för att skapa sin 
Avatar var rätt grupperade till dess funktionalitet.  

 

11. Did the application fulfill the users need and features needed to 
complete the Avatar? 

Uppfyllde Avatarskaparen användarens behov och funktioner som var 
nödvändiga för att skapa en Avatar? 

 

 

Figur 24 Enkätresultat 11 

Detta resultat visade ett ganska splitrat svar, men där flertalet tillfrågande 
mestadels höll med om att Avatarskaparen uppfyllde användarens behov. men att 
de flesta höll en ett neutralt svart, då användarna kanske inte riktigt innehåller 
kunskap om vilka funktioner som bör vara med för att kunna skapa sin egna 
Avatar. 
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12. Further Suggestions or comments? 
Ytterligare förslag eller kommentarer? 
 

 

Figur 25 Enkätresultat 12 

Efter att folk lämnat sina egna kommentarer och förslag som rör Avatarskaparen 
konstateras att flertalet upplevde konceptet hos Avatarskaparen mestadels 
förvirrande och svårt att förstå Avatarskaparens olika funktioner och ikoner. 

Användarna gav mest kritik angående upplägget av funktionerna och att det 
saknades instruktioner för hur man använder Avatarskaparen. Användarna hade 
gärna sett flera text-rutor som hjälpmedel. En hjälp meny är något som flertalet 
testare påpekat vore en väsentlig funktion. Många funktioner var oklara vad dem 
innebar och användarna fick gissa eller testa sig fram vad dem olika funktionerna 
är till för.  Flera funktioner som slidebar, spara, ändra position, zoom in och ut 
samt tärningen som slumpar fram olika Avatarer kommenterades som oförståliga 
och missledande. Dessutom påpekades att positioneringen av dem olika 
funktionerna inte var helt korrekt placerade och att vissa funktioner borde varit 
mera tydliga vad dem gör t.ex. ikonerna för att urskilja man och kvinna ansågs 
klurigt att förstå och inte heller dem helt korret placerade.
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5 Diskussion och slutsatser  

Syftet med denna rapport är att beskriva hur man utformar en flashapplikation, 
kallad Avatarskapare. Nya möjligheter, metoder och tekniker kom att ligga som 
underlag för utvecklingens gång av applikationen. Kontinuerlig handledning med 
Designingenjörerna AB var en nyckel faktor, dels för företagets önskningar men 
även råd om lösningar. Tack vare Designingenjörerna kom jag tidigt till insikt att 
programmeringsspråket ActionScript 3.0 som innehöll vissa inbyggda funktioner 
vilka var nödvändiga för att uppfylla de funktionella krav som listats samt göra 
applikationen kompatibel med olika webbläsare. 

Genom att ha studerat dem befintliga Avatarskaparna på Intenet samt 
brainstorming kunde jag komma upp med ett eget koncept med funktioner som 
kunde uppnå målet. Andra målet var att ta fram för- och nackdelar med 
användningen av Avatarskapare, detta kunde konstaterats under hela processens 
gång då studien av projektet gav mig mer förståelse i ämnet. 

 

5.1 Resultat diskussion 

Syftet var att utveckla en flashapplikation benämnd Avatarskapare som uppfyller 
företagets efterfrågan.  

De frågeställningar som ställdes inför arbetet var: 

1.  Hur kan man genom en Avatarskapare få en unik profilbild av sig själv? 

2.  Vad är fördelarna och nackdelarna med en Avatarskapare? 

3.  Hur skapar man en användarvänlig applikation i Flash? 

5.1.1 Unik profilbild 

Funktionen att ladda upp en bild som mall bidrar väsentligt till att skapa en unik 
Avatar. Även Random knappen bidrar till en unik Avatar då de olika 
ansiktsdelarna delarna slumpas fram. Valmöjligheten att flytta ändra och rotera gör 
det möjligt att få unika delar. I och med de funktionerna anses frågeställningen 
besvarad. 

5.1.2 Fördelar och nackdelar 

Den största fördelen är kontrollen över att stötande material inte laddas upp. Med 
applikationen kan man begränsa och kontrollera de valmöjligheter man vill ge 
användaren tillgång till. Dessutom får man en enhetlig design på Avatarerna, med 
detta konstateras att fördelarna är större än nackdelarna 
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En nackdel hos Avatarskaparen är möjligheten hos användaren att justera och 
forma egna stötande symboler av de givna ansiktsdelarna. En ytterligare punkt är 
att det kan vara svårt för användaren att finna dem rätta ansiktsdelar som behagas 
för att skapa sin Avatar p.g.a. att det kan vara för stort eller för litet utbud.   

5.1.3 Användarvänlighet 

Det viktigaste motivet hos denna Avatarskapare var att ge användaren en 
fördefinierad uppsättning av olika ansiktsdelar för att skapa en Avatar. Den 
slutliga versionen genomgick en enkätundersökning för att testa användbarheten. 
Kommentarerna från undersökningen var till mestadels negativa men dock även 
positiva, största delen av testarna fann applikationen svårhanterlig och upplevde 
att ett flertal av ikonerna var missledande. Användarna påpekade att det saknades 
hjälp instruktioner för samtliga funktioner. Men förutom de negativa punkterna 
upplevdes Avatarskaparen som rolig och enkelt att skapa sin Avatar. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Inför utvecklingen av Avatarskaparen granskades befintliga Avatarskapare på 
Internet. Fallstudien gav en förståelse och inblick hur en Avatarskapare ser ut och 
vilka funktioner de innehåller, vilket var ett väsentligt delmoment i arbetet. Efter 
brainstorming valde jag arbeta efter tre olika delprototyper kallade alfa versioner. 
Genom att dela upp arbetet i tre delmoment förenklade utvecklingen och tillät på 
ett mera systematiskt sätt utveckla applikationen. Därefter hölls samtal med 
Designingenjörerna AB då den kravspecifikation som skulle stå som grund för det 
inledande programmeringsarbete skapades. Då Designingenjörerna AB var tydliga 
med vilka funktioner som var onödiga och vilka funktioner som borde finnas med 
i Avatarskaparen. Faser i projektet som kunde gjorts bättre var planeringsfasen 
och riskanalysfasen, hade jag utvecklat mina prototyper mer tillfredställande och 
låtit varje alfa version testas av användare för kommentarer hade det slutgiltiga 
resultatet möjligtvis varit bättre.  

 

5.3 Slutsats och rekommendationer 

Vidare är utvecklings möjligheterna av applikationen stora. Jag anser att 
applikationen kan funktionellt utvecklas enormt. Trots det ovanstående anser jag 
att rapportens syfte, mål samt frågeställningar är besvarade med ett 
tillfredställande resultat. Applikationen som skapats kommer med tiden med 
endast lite fler justeringar och val av ansiktsdelar implementeras på ett Community 
som Designingenjörerna arbetar med.  
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Bilaga 1 - Kravspecifikation 

 

 

F_SYS 

kravnr 

Krav Prio Klart Status 

1 Användaren skall kunna välja huvudform, ögon, 

mun, näsa, öron, hår och skägg.  

H   

2 Användaren skall kunna avgränsa till manliga 
eller kvinnliga former av ansiktsobjekt. 

H   

3 Användaren skall kunna välja bland ett antal 
olika urval av ansiktsobjekt 

H   

4 Användaren skall kunna använda sig av 
sidbläddring i de olika urvalen av ansiktsobjekt 

H   

5 Användaren skall kunna radera valda objekt H   

6 Användaren skall kunna ändra positionering av 
objekt. 

H   

7 Användaren skall kunna ladda upp en sparad 
XML fil av senaste konfigurationen. 

H   

8 Användaren skall kunna ladda upp en 
bakgrundsbild 

H   

9 Användaren skall kunna ladda upp en 
bakgrundsbild 

H   

10 Användaren skall kunna zooma in samt ut den 
uppladdade bilden 

H   

11 Användaren skall kunna ändra opaciteten av 
uppladdade bilden. 

H   

12 Användaren skall kunna endast gå att spara 
konfigurationen, inte bakgrundsbilden man har 
laddat upp. 

H   

13 Användaren skall kunna slumpa fram olika 
Avatarer 

H   

14 Användaren skall kunna återställa ändrad 
storlek av objekt till dess original storlek 

H   

15 Användaren skall kunna göra objekten osynliga H   

16 Muskpekare som hålls över funktioner skall ha 
en klar markering 

H   

17 Användaren skall kunna se vilket objekt som 
valts med en tydlig markering 

H   
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Icke_SYS 

kravnr 

Krav Prio Klart Status 

1 Användarna skall enkelt kunna använda 
applikationen 

H   

2 Funktioner skall relateras i relation till 
varandra 

H   

A_SYS 

kravnr 

Krav Prio Klart Status 

1 Språk i gränssnittet skall vara engelska. H   

2 Användarfel skall genom pedagogiska val 
undvikas. 

H   

3 Hjälptexter skall finnas för användarna. H   
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Applikationens funktionalitet  

I detta kapitel förklaras applikationens olika funktioner och problem scenarier 
som uppkom under arbetes gång. 

 

Flytta/rotera delar av Avataren 

 

Figur 26 Flytta/rotera delar 

För varje del i Avataren ska position och rotation ändras och detta görs med hjälp 
av knappar. Varje riktning har en dedikerad knapp och vid varje klick på 
respektive knapp flyttar delen på Avataren en pixel i angiven riktning. Rotation har 
två knappar där ett klick roterar delen x antal grader i angiven riktning. 
Centrerings-knappen återställer delens position och rotation till ursprungligt värde. 

Varje del består av ett Movie-clip och har ett x och ett y värde. Vid klick på ”upp-
pilen” minskas y värdet med 1px eftersom fönstrets origo ligger högst upp i 
vänstra hörnet och har positiva värden nedåt, ”ner-pilen” ökar i sin tur y värdet. 
Detsamma gäller för vänster och högerpilen där vänster minskar x-värdet och 
höger ökar x-värdet. 

Applikationen redigerar den kategori som är vald i biblioteket. När en kategori 
väljs i biblioteket uppdateras en pekare selectedPart till att peka på delens adress. 
Pekaren pekar i sin tur på selectedPart vilket gör att bara en pekare behöver ändras 
och inte pekarna för varje knapp. 

Ett movie-clip har även inbyggd hantering av rotation och detta anges i grader. Ett 
klick på ”rotera vänster”-knappen minskar rotation-värdet med 1 och 
motsvarande knapp ökar den med ett. 

I dessa funktioner finns även inbyggd begränsning som gör att användaren inte 
kan flytta delarna utanför skärmen eller rotera mer än 20 grader i varje riktning. 

 

Ändra skala 

 

Figur 27 Ändra skala 
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Ändra skala görs med hjälp av en slider där värdet på skalan kan ändras från 0,5 
upp till 1,5. Delarna på Avataren kan alltså förminskas med 50 % eller förstoras 
med 150 %.  

En slider returnerar ett värde mellan 0 och 1. När slidern har värdet 0 är skalan 0,5 
och när slidern har värdet 1 är skalan 1,5. Koden för att få detta fungera är: 

MinScale + ((MaxScale - MinScale) * Slider_Value) 

Detta gör att man enkelt kan ändra max- och minvärdet på skalan. 

 

Dölja del 

 

Figur 28 Dölja del 

För att underlätta Avatarskapandet finns en knapp som växlar mellan att 
visa/dölja en del. Flash har inte en dölj/visa funktion inbyggt men vi kan utnyttja 
oss av alfa värdet där alfa = 0 döljer delen och alfa = 1 visar den. 

 

Biblioteket 

 

Figur 29 Biblioteket 

Biblioteket är uppbyggt med olika movie-clips där varje typ av del representeras i 
ett eget movie-clip. Detta gör att det blir mycket enkelt att i framtiden lägga till nya 
delar att välja ifrån. Vid initiering av biblioteket tas först alla delar bort från 
biblioteket för att sedan fylla på med nya. Detta är fallet då man byter från man till 
kvinna eller tvärtom. 

För varje del skapas ett movie-clip av typen som delen representerar och 
funktionen addChild gör att varje movie-clip som laddas, visas på skärmen.  
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En knapp för varje del skall skapas och för att veta hur många knappar som skall 
skapas används funktionen totalFrames på det movie-clip som innehåller alla 
delar. Fönstret där delarna presenteras har utrymme för 12 delar på varje sida så 
vid initiering visas de 12 första delarna i movie-clipet.  

Sida ett visar knapparna 1-12. Sida två visar knapparna 13-24 o.s.v. En array 
skapas som skall innehålla dessa knappar och för att knapparna skall visa rätt del 
och visas på rätt plats måste först en ny knapp skapas. Positionen på knappen 
anges med en ekvation som gör att knapparna hamnar i två rader. I varje knapp 
lagras också en Target som hänvisar till vilken del som knappen representerar. 

Nästa som sker är att funktionen addChild gör så att knappen syns på skärmen. 
För att visa delen i knappen måste delens constructor kopieras så att man kan 
skapa delen inuti ett annat movie-clip. Delens movie-clip måste ändras till rätt del 
vilket görs med funktionen gotoAndStop(). Det sista som görs är att skapa en 
Event Listener som väntar på att användaren klickar på knappen och därefter kör 
funktionen buttonAction. 

Funktionen buttonAction tar emot ett event och currentTarget på detta event 
hänvisar till knappen man klickat på. Då hämtas knappens Target och Avatarens 
del ändras till delen som motsvarades av knappen. 

Avatar-bilden 

 

Figur 30 Avatar rutan 

Avataren består av ett movie-clip som innehåller ett movie-clip för varje del. 
Dessa är placerade på varandra och varje dels movie-clip innehåller en frame för 
varje utseende. 
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Spara Avataren 

 

Figur 31 Meny för att spara/ladda upp Avataren 

För att spara Avataren används XML-struktur. Funktionen saveAvatar börjar med 
att skapa strukturen där data för varje dels position och rotation m.m. lagras.  
Efter det skapas en array med adresser till varje del, med en for-sats som går 
igenom varje del och hämtar värden från adressen.  

 

for (var i=0; i<PartArray.length; i+=2) { 
 PartArray[i+1].appendChild( <frame></frame> ); 
 PartArray[i+1].appendChild( <x></x> ); 
 PartArray[i+1].appendChild( <y></y> ); 
 PartArray[i+1].appendChild( <rotation></rotation> ); 
 PartArray[i+1].appendChild( <scale></scale> ); 
 // Input values 
 PartArray[i+1].frame.appendChild(PartArray[i].currentFrame
); 
 PartArray[i+1].x.appendChild(PartArray[i].x); 
 PartArray[i+1].y.appendChild(PartArray[i].y); 
 PartArray[i+1].rotation.appendChild(PartArray[i].rotation)
; 
 PartArray[i+1].scale.appendChild((PartArray[i].scaleX-
MinScale)/(MaxScale-MinScale)); 
} 
 

I for-satsen skapas en struktur för att lagra data om varje del och med hjälp av 
adresserna i arrayen hämtas datan och läggs in i XML-strukturen. All data läggs in 
med funktionen appendChild.  

För att lagra Avatarens kön jämförs den nuvarande Avatarens Head-constructor 
med konstruktorn för Male Avatar. Är det samma så sparas ”Male” i XML-
strukturen annars om det inte är samma sparas ”Female”.  
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// Add sex 
if (AvatarBox.Avatar.Head.constructor == Avatar_Head_Male) { 
 xml.sex.appendChild("MALE"); 
} 
else { 
 xml.sex.appendChild("FEMALE"); 
} 
 

Spara XML-filen 

 

if(evt) //Om spara till HD 

{ 

 var fr:FileReference = new FileReference(); 

 fr.save(xml, "MyAvatar.xml"); 

} 

else //Spara till server 

{ 

 var saveImage:SaveImage = new SaveImage(); 

 saveImage.saveXML(xml); 

} 

 

Ladda en Avatar 

För att öppna en Avatar spara I XML-format är tillvägagångssättet nästan lika 
dant fast omvänt. Först måste filen laddas in i applikationen och det görs med 
funktionerna fileReferens() och load(). För att användaren lätt ska kunna välja 
Avataren som sparats öppnas ett ”Browser-fönster”. Detta görs med den 
inbyggda funktionen browse().  

När filen valts sparas dess sökväg som en fileReferense och funktionen load körs. 
Nu är filen laddad och nästa steg är att ändra Avataren med hjälp av data som 
finns i XML-filen. 

Först ändras könet på Avataren genom att göra funktionen Initiate_Male(). Sedan 
skapas en array av adresser liknande den som skapades när Avataren skulle sparas. 
För varje del ändras sedan position, skala, rotation och utseende.  

PartArray2[i].gotoAndStop(PartArray2[i+1].frame); 

PartArray2[i] hämtar adressen i arrayen som pekar på delen i Avataren, alltså 
AvatarBox.Avatar.Head. På detta movie-clip körs funktionen gotoAndStop() som 
tar ett heltal och visar innehållet i den framen. PartArray2[i+2] är adressen till 
XML-filens data, alltså data.head vilket innehåller all data om Avatarens huvud. 
Men man vill ha reda på vilken frame som skall visas och anropar då ”.frame” som 
hämtar ett heltal. I detta fall skulle det visa en bild på ett huvud som är samma 
som det som sparades.  
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Samma sak sker med position och rotation. Ytterligare två funktioner körs för 
varje Avatar del och dessa är setSliderState och VisibilityOn. setSliderState ändrar 
skal-slidern till rätt position men i fallet där en slider används uppdateras inte 
Avataren när skalan ändras. Detta beror på att slidern lyssnar efter ett 
MOUSE_DOWN event vilket inte sker. Man måste då även ändra skalan på delen 
manuellt genom följande metod: 

PartArray2[i].scaleX = MinScale+(PartArray2[i+1].scale * (MaxScale-
MinScale)); 
PartArray2[i].scaleY = MinScale+(PartArray2[i+1].scale * (MaxScale-
MinScale)); 
VisibilityOn ser till att delen som laddas är synlig. 

I fallet då man håller på att skapa en Avatar av ett kön och sedan laddar en Avatar 
av ett annat kön kan problem uppstå då biblioteket måste ändras till rätt kön. De 
olika könen kan innehålla olika antal sidor med delar och för att undvika problem 
återställs allt till ursprungsläge med följande funktioner: 

// Reloads everything to start positions 

PartBox.SelectedPageName = "Head"; 

SelectedGroup = 1; 

PartBox.LoadSliderState("Head"); 

SelectedPart = AvatarBox.Avatar.Head; 

PartBox.LibGraphicScale = .3; 

PartBox.PageGraphic.x = 5; 

UpdateLibrary(); 

CloseSaveLoad(null); 

 

Ladda upp en bild 

 

Figur 32 Ladda upp en bild 

Här skapas en FileReferense och en FileFilter. En FileFilter talar om vilka typer av 
bilder som kan laddas upp och i det här fallet anges "*.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png". En 
loader används för att ladda innehållet och funktionen resizeToFit körs. 
Funktionen addChild körs för att bilden skall visas i fönstret. 
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Funktionen gör så att bilden som laddas upp anpassas till fönstret där Avataren 
byggs upp. If-satsen undersöker om bilden i jämförelse med Avatarfönstret är för 
brett/smalt eller för högt/tunn.  

Är bilden för bred/smal så sätts bildens bredd till 182, vilket bredden på fönstret. 
Dock måste först höjden ändras eftersom vi, för att behålla bildens proportioner, 
måste ändra höjden med samma multipel. Multipeln räknas ut genom att ta 
fönstrets bredd och dela med bildens bredd. 182/loader.width. Denna multipel 
multipliceras med höjden och nu behålls proportionerna på bilden. Samma sak 
görs om bilden är för hög/tunn. 

För att ta bort bilden kontrolleras först att det finns en bild att ta bort. Sedan körs 
imageArea.removeChild(loader) vilket tar bort bilden ”loader” från fönstret 
imageArea. 

 

Random button 

 

Figur 33 Random knappen 

Knappen slumpar utseendet på Avataren. MakeRandom() tar kör funktionen 
gotoAndStop() på varje Avatardel och sätter delens frame till slumpvalt tal. För att 
slumpa ett tal används funktionen Math.random() men den returnerar ett 
decimaltal. Vi multiplicerar detta med 1000 för att vara säkra på att alla delar 
inkluderas. Vi måste också bli av med de resterande decimalerna med hjälp av 
floor(). Dock har oftast mindre delar än 1000 så vi måste räkna från början när vi 
nått slutet på alla frames. Detta gör vi med operatorn som räknar i procent. 

Det sista som behöver göra är att lägga till 1 eftersom ett movie-clips frames 
börjar räkna från 1 men operatorn % räknar från 0. 
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Denna kod används för att Avataren skall fortsätta slumpa utseende när knappen 
hålls inne. 

 

Slidern 

 

Figur 34 Slidern 

En slider består av en knapp och ett fält där knappen kan dras över. Är knappen 
längst åt vänster skall slidern returnera värdet 0 och är den längst åt höger skall 
den returnera 1.  

 

mouseDownHandler använder sig av startDrag som tar två värden, true och rect. 
Den första talar om att musen låses till knappens centrum när den dras omkring. 
Den andra rect anger vilket område knappen kan dras omkring i. Rect har tidigare 
definierats med följande kod: 

var rect:Rectangle = new Rectangle(slider_pos_x, slider_pos_y, slider_width, 0); 

Den skapar en rektangel som börjar där slidern börjar och har en bredd samma 
som slidern. Höjden sätts till 0 eftersom vi vill att man bara skall kunna dra 
knappen i sidled. Funktionen mouseDownHandler anropas av ett 
MouseDownEvent på knappen. 

Nu när användaren kan dra i knappen så vill vi att något skall hända. Vi lägger till 
ytterligare ett event, Mouse_Move. Detta event talar om när musen flyttas och kör 
då en funktion. Funktionen som körs kallar vi för update(). 

 

Den sparar värdet av slidern i variabeln Slider_Value som man utifrån enkelt kan 
hämta och applicera på önskat objekt.  
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MouseUpHandler ser till att knappen slutar att dras omkring och eventListeners 
tas bort.  

 

Alpha-slider 

 

Figur 35 Aplha slidern 

Funktionen ApplySliderAlpha ändrar bildens alfa-värde utifrån sliderns värde.  

 

 

Reset All 

 

Figur 36 Radera knappen 

När ResetAll() kallas körs en funktion Reset() på varje del. Reset återställer 
alla värden som ändrats på varje del. 

 

ToolBox.Slider_Scale.Reset() återställer slidern men inte värdet på delen. Detta 
måste göras vid sidan av. PartBox.Slider_Head = 0.5 körs för respektive del. 
MoveToPlace körs vilket flyttar ansiktsdelarna till anatomiskt korrekta platser. 
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Group Select 

 

Figur 37 Välja sida i biblioteket 

Vid klick på knappen för nästa sida med delar körs följande kod: 

 

If-satsen kollar om det finns ytterligare sidor med delar. Om ja så ökas variabeln 
SelectedGroup med 1 och biblioteket uppdateras med funktionen UpdateLibrary. 
Samma sak görs för knappen föregående sida men då kollas om nuvarande sida 
inte är 1 så att man undviker att hamna på sida 0 som inte skulle innehålla några 
delar. 

 

Zoom image 

 

Figur 38 Zooma bilden 

 

Bilden zoomas in eller ut. 
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Bilaga 4 - Problemscenario 

Problem uppstod när redigeringsknapparna skulle ändra rätt del. För att slippa 
göra en uppsättning knappar för varje enskild del så kom lösningen att bli en 
pekare som pekar på delen som ska ändras. Sedan gör man så att knapparna pekar 
på denna pekare. När man nu ska ändra delen som ska redigeras så behöver man 
bara peka om till den nya delen. 

Problem uppstod också när knapparna i biblioteket skulle skapas. Varje knapp 
måste visa en liten förhandsvisning. Hur visar man innehållet från ett movie-clip 
inuti ett annan movie-clip? Lösningen blev funktionen constructor.  

Eftersom bibliotekets knappar ska ligga i två rader uppstår ett problem då de 
dynamiskt ska placeras på skärmen. Hur ser en algoritm ut som säger vart 
knapparna ska vara placerade? Först måste ordningen som knapparna presenteras 
på, att bestämmas. Det fanns två alternativ att välja mellan. Antingen fylls först rad 
ett upp och sedan fylls rad två, eller så läggs knapp ett i rad ett, knapp två i rad två, 
knapp tre i rad ett och knapp fyra i rad 2 o.s.v. Alternativ två valdes så detta ser 
bäst ut grafiskt och känns mer logiskt för användaren. 

 

Figur 39 Problem lösning bild 1 

Lösningen blev att komma på en algoritm som krävdes. Eftersom man itererar 
över en Array av knappar så har knapparna ett nummer från 1-12. Vi kan också se 
att varannan knapp ligger på rad 1 och varannan på rad två. Ytterligare en 
iakttagelse som hjälper oss är att knappar med ojämnt tal ligger i rad 1 och jämna 
knappar i rad 2. För att i kod ta reda på om ett tal är jämnt eller ojämnt kan 
operatorn % tillsammans med 2 användas. Den returnerar 0 om det är jämnt eller 
1 om det är ojämnt. 3 % 2 returnerar 1, 8 % 2 returnerar 0 o.s.v. 
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Nu kan vi säga att de knappar som returnerar 0 ska ligga i övre raden och de som 
returnerar 1 ska ligga i rad 2. Nu ser algoritmen ut enligt följande: 

Knapp.y = Knappnummer % 2 

Knapp.x = Knappnummer? 

 

Figur 40 Problem lösning bild 2 

 

Knappens kolumn ska öka med 1 för bara varannan knapp. 

Knappnummer – Knappnummer % 2 ger följande resultat: 

 

Figur 41 Problem lösning bild 3 

Det sista som behöver göras är att dela kolumnnummret med 2 och vi har slutligt 
resultat enligt Alternativ 2. Algoritmen blir: 

Knapp.y = Knappnummer % 2 

Knapp.x = (Knappnummer – (Knappnummer % 2))/2 

 


